HP One-view perforeret selvklæbende vinyl til vinduer

HP One-view perforeret selvklæbende vinyl til vinduer frembringer imponerende,
holdbar gennemsigtig vinduesgrafik fuld af levende farver og fine detaljer. Det
leveres med permanent, selvklæbende film, som er nem at fjerne uden limrester – selv
efter seks måneder.

Ideelt til printserviceleverandører, der ønsker at sprede deres forrentning med holdbar vinduesgrafik i høj kvalitet
ved hjælp af printere baseret på HP Latex, low-solvent, solvent og UV curable blæk.
Stop trafikken med dristig grafik med levende farver, fin tekst og fine detaljer, der er ideelt at se på kort afstand.
Print med HP One-view perforeret selvklæbende vinyl til vinduer og få grafik med høj påvirkning på forsiden og
tydelig synlighed fra bagsiden.
Nyd, hvor nemt det er at arbejde med dette polymeriske vinylmedie. Den permanente, klare, selvklæbende film er
nemt at fjerne, selv efter seks måneder. Denne problemfri løsning hjælper med at spare tid og pengen.
Regn med vedvarende resultater – print opnår op til et års udendørs lysbestandighed, ulamineret1. Oprethold en
effektiv arbejdsgang med dette brandhæmmende (M1) med høj præstation2.

1Billedbestandigheds- og vandfasthedsklassifikationer fra HP Image Permanence Lab

Vurdering af lysbestandigheden udendørs testet i henhold til SAE J2527, i lodret retning under simulerede nominelle udendørsforhold for udvalgte klimaer, herunder direkte
sollys og vand
værdierne kan ændre sig i forbindelse med miljømæssige ændringer
Få mere at vide på www.hp.com/go/supplies/printpermanence

2Overholder følgende brandhæmmende klassificeringer: M1/NFP 92-501 (Frankrig).
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Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet
De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Laminering
Finish
Selvklæbende bagside
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (indendørs i butiksvindue)
lavopløsningsblæk
Lysbestandighed (indendørs hjem eller kontor)
lavopløsningsblæk
Flammehæmmer
Vandbestandighed
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

Garanti

288 g/m² (med liner), 155 g/m² (uden liner) iht. testmetoden ISO 536
16 mil/406 millimeter (uden liner), 6,5 mil/165 millimeter (med liner) iht. testmetoden ISO 534
98% (med liner) iht. testmetoden TAPPI T-425; 75% (med liner) iht. testmetoden TAPPI T-426
Ja, med laminering som er designet til perforeret vinyl
Halvblank
Gennemsigtig
15 til 30° C
30% til 70% relativ luftfugtighed
1 år. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
1 år. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nej
Ja
1 år, uåbnet i original emballage
18 til 30° C
35% til 55% relativ luftfugtighed
Fremstillet i Taiwan

Produktnumre

Valsestørrelser

UPC-koder

CH004A
CH005A

1067 mm x 50 m
1372 mm x 50 m

884962282878
884962282885

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.
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